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»سفير الفنطاس« يستضيف أسرة الصحافة واإلعالم على أمسية القريش في اخليمة امللكية

كعادتــه الســنوية واحتفاال بقدوم 
شــهر رمضان املبارك فقد اســتضاف 
فنــدق وريزيدنس ســفير الكويت - 
الفنطاس األسرة الصحافية واإلعالمية 
على أمســية القريش والتي أقيمت في 
اخليمة الرمضانية امللكية اجلديدة كليا 
مبساحة ١٤٠٠ متر مربع وذلك تقديرا 
جلهودهم وتعاونهم البناء وكشــريك 

دائم للفندق. 
وقــام طهاة الفنــدق بتجهيز أنواع 
شهية ومتميزة من األطباق واملأكوالت 
الرمضانية احتفاال باألسرة اإلعالمية 

وعائالتهم.

املدعــوون باملوســيقى  واســتمتع 
الشرقية احلية التي قامت بعزفها فرقة 
التخت الشرقي والتي سيكون لها موعد 
مع ضيوف اخليمــة الرمضانية طيلة 

شهر رمضان املبارك. 
كما قدم الفندق باقة من الهدايا املميزة 
للحضور من خالل سحوبات تتضمن 
هدايا قيمة اضافة الى دعوات لإلقامة في 
أجنحة الفندق املتنوعة، دعوات اإلفطار 
أو الغبقــة في خيمة ســفير الفنطاس 
امللكية الرمضانية، باإلضافة الى الهدايا 
املقدمة من اجلهات الراعية لهذا احلدث 
والتي تشمل اخلطوط اجلوية التركية 

بالســحب علــى تذاكر ســفر لوجهات 
مختلفة، عيادة تامي لس الطبية لليزر، 
مؤسسة السنابل الذهبية »سيبا ميد« 

ومؤسسة بيضون. 
وقام املدير العام، سيف الدين محمد 
باسم العاملني في الفندق بتقدمي الشكر 
واالمتنان لألسرة اإلعالمية والصحفية 
وعائالتهم عن تلبية الدعوة وعلى دعمهم 

الدائم ومتنى لهم رمضان كرمي. 
كما عبرت مديرة التسويق واالتصال 
شيخة اخلميس عن شكرها وامتنانها 
جلميع األسرة اإلعالمية والصحافية على 

تعاونهم املثمر كشريك دائم للفندق.

هدية من »التركية«

حلويات  من فريق »سفير الفنطاس«

سيف الدين محمد متوسطا فريق »سفير الفنطاس«

تجسيداً اللتزام البنك تجاه مبادرات الشباب

»بيتك« وقّع اتفاقية تعاون ودعم ملبادرة »أغريفاج«
وقع بيت التمويل الكويتي 
»بيتك« اتفاقية تعاون ودعم 
ملبادرة »اغريفاج«، وهي مبادرة 
بسواعد شبابية كويتية حتول 
فضالت اخلضار والفواكه إلى 
سماد عضوي، وذلك انطالقا من 
املسؤولية االجتماعية واألهمية 
الكبيــرة التي يوليهــا البنك 
لقضايا البيئة بهدف املساهمة 
في نشر الثقافة البيئية ورفع 
الوعي واالهتمام باحملافظة على 
البيئة، وكذلك جتسيدا اللتزام 
البنك جتاه مبادرات الشباب.
املبــادرة جائزة  وحــازت 
»إجناز الكويت« عن مشروع 
حتويــل فضــالت الطعام الى 
ســماد عضوي يغذي التربة، 
وكذلــك علــى جائــزة »اجناز 
العرب«، وتكرمي صاحب السمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد، 

حفظه اهلل ورعاه.
وتعتبر هذه املبادرة غاية 
في األهمية خصوصا في شهر 
رمضــان املبــارك مــن خــالل 
االســتفادة من بقايــا الطعام 
وإعادة معاجلته وحتويله الى 
سماد عضوي، وهي جزء من 
برنامــج رمضان احلافل الذي 
أعده »بيتك« وسيكشــف عنه 

قريبا.
»بيتــك«  دعــم  ويؤكــد 
ملبــادرة »أغريفــاج« وتوقيع 
التعاون كأول مؤسســة على 
القطــاع اخلــاص،  مســتوى 
األهمية الكبيــرة التي يوليها 
للفعاليات واألنشطة املعنية 
في البيئة، وضرورة احلفاظ 
عليها، وحمايتها بالتعاون مع 

اجلهات الرسمية املعنية.
ويتميــز »بيتك« بســجل 

حافل في دعم املبادرات البيئية 
ومنها مشــروع »أمنية« الذي 
حتــول إلى مصنع متخصص 
لتدوير العلب البالســتيكية، 
ودعم فريق الغوص الكوتي عن 
طريق املبرة البيئية التطوعية، 
ومبادرات إعــادة التدوير في 
املدارس، واملســاهمة في دعم 
التخضيــر ومكافحة  جهــود 
التصحــر، وتنظيــم حمــالت 
الشــواطئ، وأنشطة  تنظيف 
متعــددة فــي مجــال البيئــة 
بالتعاون مع عدد من اجلهات.

وإدراكا ألهمية نشر الوعي 
البيئي، يشــارك »بيتك« عبر 
مجموعة مــن املواد اإلعالمية 
املنشورة في وسائل التواصل 
االجتماعــي، في جهــود حث 
أفــراد املجتمع علــى احلفاظ 
البيئــة، انطالقــا مــن  علــى 
الدور اإلنســاني واالجتماعي 
والتنمــوي الذي يســاهم في 
حتقيق التنمية وجودة احلياة 

التي تعــد البيئة النظيفة من 
اهم مكوناتها. ويتبنى »بيتك« 
اســتراتيجية رعايــة ودعــم 
املتميزين وأصحاب املبادرات 
الرائدة بهدف حتفيزهم ملزيد 
من النجاح مبا يعكس احلرص 
على إرساء مفهوم املسؤولية 
االجتماعيــة وااللتــزام بدعم 

املبادرين والشباب.
من جانبهم، أعرب أعضاء 
فريق »أغريفاج« عن شكرهم 
وامتنانهــم لدعــم »بيتــك«، 
منوهــني بتميز جهــود البنك 
في دعــم املبادرات الشــبابية 
واجلهــود البيئيــة فــي إطار 

املسؤولية االجتماعية.
الفريــق  وأشــار أعضــاء 
الــى أن مبــادرة »أغريفــاج« 
تعكس أهداف الفريق البيئية 
والشبابية والرؤية املستقبلية، 
فــي خدمــة البيئــة وحتفيز 
الشباب الى االبتكار في مشاريع 

مفيدة للبيئة واملجتمع.

أعضاء من فريق »أغريفاج« مع مسؤولي »بيتك«

املساهمة في نشر 
الثقافة البيئية ورفع 

الوعي البيئي

بولند:
14 طاهيًا محترفًا 
يستعرضون أطباق 
تذوق يوميًا مبطبخ 

املواشي

ٍ ذهبي ملعرض الغذاء الرمضاني »املواشي« راع
تشارك شركة نقل وجتارة 
املواشــي كــراع ذهبــي في 
معــرض الغــذاء واألوانــي 
الرمضانــي، فقــد حجــزت 
الشركة أكبر وأضخم جناح 
باملعرض املقام خالل الفترة 
مــن 3 - ١5 مايــو ٢٠١٨ في 
قاعة )6( بــأرض املعارض 
تنــوي  حيــث  مبشــرف، 
الشركة تقدمي عرضا شامال 
لألصناف املختلفة ملنتجاتها 
الوطنية املتميزة والتي تلبي 
احتياجات املستهلكني خالل 

شهر رمضان املبارك. 
التنفيــذي  املديــر  وأكــد 
لقطاع التســويق واملبيعات 
بشركة »نقل وجتارة املواشي« 
عبد الهادي بولند ان الشركة 
تســتقبل شــهر رمضان مبا 
يزيد عــن ١٢٠ ألف رأس من 
الغنم األســترالي وأكثر من 
٢5٠ رأس عجــل، كما أنها قد 
قامت بجدولة الرحالت احململة 
باألغنــام واألبقــار، حســب 
جــداول ومواعيد مدروســة 
تبــدأ من قبل شــهر رمضان 
وتستمر خالل الشهر الفضيل، 
لتغطيــة كافــة احتياجــات 
السوق، الفتا الى ان »املواشي« 
أمتــت جميــع اســتعداداتها 
الســتقبال شــهر رمضــان 
املبارك، وتلبيــة احتياجات 
العمــالء قبل وأثناء الشــهر 
الفضيــل، ونذكر منها خدمة 
التوصيل للمنازل والتي تأتي 
في اطار اســتعداداتنا لشهر 
رمضان املبارك، ولتفادي تأخر 

طلبات العمــالء، عبر خدمة 
املنازل، وعبر تطبيق الهاتف 
النقال، حيث تقوم »املواشي« 
بتوصيل طلبات املنازل الى 
العمالء طوال أيام األســبوع 
مبــا فيها ايام اجلمعة، ويتم 
استقبال طلبات العمالء على 

مدار الساعة. 
أمــا بالنســبة ملعــرض 
الغــذاء الرمضانــي فأشــار 
بولنــد الــى ان »املواشــي« 
تشــارك وللعــام الرابع في 
معرض الغــذاء الرمضاني، 
حيــث تقــام خــالل فتــرة 
املعرض العديد من الفعاليات 
التسويقية منها  واألنشطة 
اعــداد وتنظيم وتنفيذ عدد 
١٤ برنامــج طهي في مطبخ 
»املواشــي« حتت اشراف ١٤ 
شــيفا محترفا، حيــث يتم 
تقدمي عدد 3٠٠ طبق يوميا 
للتذوق طوال فترة املعرض 
في جناح الشركة، كما وسيتم 
تخصيص يوم خاص لذوي 
االحتياجات اخلاصة بتنظيم 
فعاليات طبــخ خاصة بهم، 
إضافــة الــى توزيــع كتاب 
الطبخ الثالث والذي يركز هذا 
العام على الطبخات الكويتية، 
وذلك خالل فترة املعرض. 

وأضاف الى ان »املواشي« 
سوف تقوم هذه السنة بإقامة 
عروض ترويجية على عدد ١١ 
منتجا من منتجاتها املتنوعة، 
حيــث تعــرض منتجــات 
الشيش كباب وكرات اللحم 
والبرغــر املصنعة من حلم 

الغنم املذبــوح في الكويت، 
وهــي املنتجــات الوحيــدة 
املذبوحة واملصنعة محليا، 
الى جانب تشكيلة واسعة من 
قطعيات حلوم الغنم والعجل 
الطازجة واملذبوحة محليا، 
تفعيــال لــدور الشــركة في 
تعزيز االمن الغذائي وحتقيق 

مفهوم اجلودة احلالل. 

حملة »الخير يعم«
وشــدد بولنــد الــى انه 
وانطالقــا من مســؤوليتها 
االجتماعية وتنفيذا لدورها 
في خدمة املجتمع، وللسنة 
الثانية على التوالي، ستقوم 
املواشــي وبالتعــاون مــع 
البنك الكويتي للطعام هذه 
الســنة بإقامة حملة خيرية 
عبر تطبيــق الهاتف النقال 
مــن  للفتــرة   almawashi
الــى ٢٠١٨/6/١5م،   ٢٠١٨/5/١
حيث تقوم شركة نقل وجتارة 
املواشي بالتبرع بقيمة ١ د.ك 
عن كل طلب يقوم به العميل 
عبر تطبيــق الهاتف النقال 
الى البنك الكويتي للطعام، 
دون اضافة أي رسوم إضافية 
على العميل، ويتميز التطبيق 
بسهولة االستخدام، ويوفر 
صورا ومعلومــات مفصلة 
لكل منتــج، وميكن للعميل 
حتديد نوع التقطيع املناسب 
له، وموعــد ومكان توصيل 
الطلــب، كمــا وميكنه الدفع 
بواســطة البطاقات البنكية 

بطريقة آمنة ومعتمدة.

عبدالهادي بولند

تتضمن رسائل إرشادية يومية على مواقع التواصل االجتماعي

»الوطني« واإلدارة العامة لإلطفاء 
يطلقان حملة توعوية خالل شهر رمضان

أطلق بنك الكويت الوطني 
واإلدارة العامة لإلطفاء حملة 
توعوية لألفراد خالل شــهر 
املبــارك تتضمــن  رمضــان 
رسائل إرشادية حلماية األفراد 
والوقاية مــن احلوادث غير 

املرغوب فيها.
هــذه  عــرض  وســيتم 
الرسائل على مواقع التواصل 
االجتماعي الرسمية لكل من 
البنك واإلدارة العامة لإلطفاء 
بشكل يومي، وذلك انطالقا من 
احلرص على توخي احليطة 
وتقليــل نســبة احلــوادث 
والتعرض للمخاطر السيما 

في الشهر الفضيل.
وفي تعقيبه على انطالق 
احلملــة، قال رئيــس فريق 
إدارة العالقات العامة في بنك 

أكبر انتشــار لها بني األفراد. 
كما لفــت التركي إلى أن هذا 
التعــاون مــع اإلدارة العامة 
لإلطفاء هو استمرار لسجل 
حافل من املبادرات الهادفة، كما 
اننا سنواصل العمل من أجل 
املزيد من املبادرات واملشاريع 
واحلمــالت خلدمة مجتمعنا 

على الوجه األمثل.
وبــدوره، قال مديــر إدارة 
العالقات العامــة واإلعالم في 
اإلدارة العامــة لإلطفاء خليل 
األمير »إن العمل مع بنك الكويت 
الوطني على مبادرات اجتماعية 
دائما ما يكون له مردود طيب 
على املجتمع، معربا عن تفاؤله 
إلى مــا ميكــن أن حتققه هذه 
احلملــة التوعيــة مــن نتائج 
إيجابية، وهو ما سينعكس على 

الكويت الوطني طالل التركي 
»إن بنــك الكويــت الوطنــي 
يعتز بشراكته مع املؤسسات 
واإلدارات العامة نظرا لدورها 
احليوي واألساسي في خدمة 
األفــراد واملجتمــع. كما أننا 
نفخــر بأن نكون جــزءا من 
هذه احلملــة التوعوية غير 
املســبوقة التي تضع نصب 
أعينهــا االهتمــام باألفــراد 
والتقليل من احلوادث واحلد 
من خطورتهــا على حياتهم 

واحمليطني بهم«.
وأضاف التركي أن فريق 
العالقات العامــة في اإلدارة 
لإلطفــاء ســيقوم  العامــة 
هــذه  بتوجيــه  مشــكورا 
الرسائل عبر قنواته وقنواتنا 
للتواصل االجتماعي لضمان 

ما سيتم تسجيله من حوادث 
ومدى انخفاض نسبتها خالل 

الشهر الفضيل«.
وأضاف العقيد األمير: »لقد 
اخترنا إطالق هذه احلملة خالل 
شــهر رمضان املبارك ملا لهذا 
الشهر من ظروف وخصوصية 
جتعل األفراد عرضة لنســبة 
حــوادث مضاعفة خاصة في 
املطبخ الذي يكثر استخدامه 
في جتهيز املأكوالت، ما يجعله 
ميثل مصدرا رئيسيا للحوادث 
املنزلية والتي غالبا ما تتسبب 
بهــا أخطاء بشــرية، إذ نحن 
نؤمن بالقضاء والقدر ونأخذ 
باألســباب أيضــا، معربا عن 
فخره بالشراكة مع بنك الكويت 
الوطني الذي يقدم دورا رائدا 
في دعم املبادرات االجتماعية«.

إلعادة تدوير المخلفات الورقية ضمن البرامج والحمالت المبتكرة

»الوطني لالستثمار« تطلق مبادرة »جو جرين«
في إطار التزامها باالهتمام 
بالبيئة والنهوض مبسؤوليتها 
شــركة  كأول  االجتماعيــة 
صديقــة للبيئة فــي الكويت 
واملنطقــة، أطلقــت شــركة 
الوطنــي لالســتثمار مبادرة 
»جــو جرين« إلعــادة تدوير 
املخلفات الورقية في مختلف 
أقسام وإدارات الشركة ضمن 
أنشــطتها املرتبطــة بحماية 

البيئة. 
وتأتي هذه املبادرة في إطار 
سلسلة من البرامج واحلمالت 
املبتكرة التي تطلقها شــركة 
الوطني لالستثمار في مجال 
حمايــة البيئة واحلفاظ على 
املــوارد البيئيــة األساســية، 
مبــا في ذلــك مشــاركتها في 
احلمالت الوطنيــة املختلفة، 
إلى جانب مشــاركتها الفعالة 
في احلمالت البيئية السنوية 
التوعوية والتي تشتمل على 
العديد من األنشطة والفعاليات 
التي تســتهدف حماية البيئة 

وحتقيق التنمية املستدامة.
وفي تعليــق على انطالق 
هذه املبــادرة، ذكرت شــركة 
في بيان صحافي: »ان مبادرة 
إعادة تدوير املخالفات الورقية 
القــت تفاعال كبيــرا من قبل 
جميع موظفي الشركة الذين 
يحرصــون علــى اســتخدام 

املستدامة القادرة على تلبية 
حاجات احلاضر دون اإلخالل 
مبســتلزمات املستقبل، وهذا 
يعنــي حتقيــق التنمية بأقل 
قــدر مــن التلــوث واألضرار 
البيئيــة وباحلــد األدنى من 
الطبيعية  املــوارد  اســتهالك 

واالقتصادية«. 
وأشــارت إلــى أن مبادرة 
شــركة الوطنــي لالســتثمار 
تعتبــر مــن أولى املبــادرات 
البيئيــة فــي إعــادة تصنيع 
املخلفات الورقية على مستوى 
الشركات االستثمارية، وهي 
تنــدرج فــي إطــار مبــادرات 

الصناديــق اخلاصــة بجمــع 
املخلفات الورقية في مكاتبهم، 
التعــاون  وقــد ســاهم هــذا 
اإليجابــي بــني املوظفني وما 
أبــدوه مــن حمــاس وابتكار 
أفكار خالقة في جناح احلملة 
في جميع مراحلها وتوسعها 
لتشمل اليوم مختلف االقسام 

واإلدارات في الشركة«. 
فــي  »نــدرك  وأضافــت: 
شــركة الوطنــي لالســتثمار 
أهمية احملافظــة على البيئة 
وحمايتها وذلك ملواكبة املفهوم 
اجلديد للتنميــة االقتصادية 
الــذي يســتند إلــى التنميــة 

التي  املســؤولية االجتماعية 
تهدف الى املساهمة في احلفاظ 
علــى بيئة نظيفة، وقد تبنت 
شــركة الوطنــي لالســتثمار 
هذا التوجه باعتبارها شركة 

صديقه للبيئة.
وقالت ان النشــاط شجع 
العديــد مــن املوظفــني علــى 
جلــب األوراق التي ال حاجة 
لهــا ووضعوها فــي األماكن 
املخصصــة بالشــركة إلعادة 
تدويرها، األمر الذي ينم على 
زيادة الوعي البيئي، واحلرص 
على احملافظة على البيئة، في 

أروقة الشركة.
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